
 BỘ CÔNG THƯƠNG 

TRƯỜNG CĐCN PHÚC YÊN 

 

Số:        /TLL-CĐCNPY-TTrĐT&CTHSSV 

CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                                                                              Hà nội, ngày       tháng       năm   

 

THƯ LIÊN LẠC 
(Triệu tập) 

                   

                    Kính gửi: Ông (Bà).............................................................................. 

                   

Thôn........................................................Xã........................................................... 

Huyện:......................................................Tỉnh.............................................. 

Anh (chị)....................................................Sinh ngày.........tháng..........năm........... 

Quê quán:.................................................................................................................. 

Con ông: ....................................................Con bà: ................................................. 

Anh, chị được nhập học vào Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên,                

ngày        tháng       năm                Lớp: . 

Trong thời gian học tập tại trường: ………………………………………... 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Vậy nhà trường chúng tôi trân trọng báo để ông ,bà biết và mời ông, (bà)...... 

....................................đúng............giờ............ngày      tháng      năm …………… 

đến Phòng Thanh tra Đào tạo và Công tác học sinh sinh viên của trường để cùng 

phối hợp giải quyết. 

      Nhà trường sẽ bố trí cán bộ làm việc với ông, bà vào thời gian trên. Nếu ông , 

bà không đến trường để cùng phối hợp giải quyết, Nhà trường sẽ xử lý kỷ luật theo 

quy chế hiện hành. (Khi đi ông, bà nhớ mang CMTND). 

         TL. HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

 

 

 

 

DỰ THẢO 



 BỘ CÔNG THƯƠNG 

TRƯỜNG CĐCN PHÚC YÊN 

 

Số:        /TLL-CĐCNPY-TTrĐT&CTHSSV 

CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                                                                              Hà nội, ngày       tháng       năm   

 

THƯ LIÊN LẠC 
(thông báo) 

                   

                    Kính gửi: Ông (Bà).............................................................................. 

                   

Thôn........................................................Xã........................................................... 

Huyện:......................................................Tỉnh.............................................. 

Anh (chị)....................................................Sinh ngày.........tháng..........năm........... 

Quê quán:.................................................................................................................. 

Con ông: ....................................................Con bà: ................................................. 

Anh, chị được nhập học vào Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên,                

ngày        tháng       năm                Lớp: . 

Trong thời gian học tập tại trường: anh (chị) đã đạt kết quả học tập và rèn 

luyện như bảng kết quả kèm theo. Vậy nhà trường chúng tôi trân trọng báo để ông 

(bà) biết được tình hình học tập và rèn luyện của con em mình. 

Nếu có vấn đề chưa rõ, mời ông (bà) đến (hoặc liên lạc) Phòng Thanh tra 

Đào tạo và Công tác học sinh sinh viên của trường để được trao đổi thêm thông tin. 

      Nhà trường sẽ bố trí cán bộ làm việc với ông (bà) nếu ông (bà) có yêu cầu. 

 (Khi đi ông, bà nhớ mang CMTND). 

         TL. HIỆU TRƯỞNG  

 

 

DỰ THẢO 


